
PEDOMAN KOMUNITAS BELAJAR LIBREOFFICE INDONESIA

No Topik Saran Perubahan Persetujuan
S/TS/R

Alasan
diisi jika Tidak Setuju (TS)  atau Ragu-ragu (R)

1 Pemasukan Komunitas 
- Iuran
- Donasi
- Donasi dari Penjualan Buku
- Penjualan Buku
- Bagi hasil dari Kursus Berbayar

Sumber pemasukan komunitas tersebut 
akan menjadi rumit dalam pengelolaan 
dan administrasi, sehingga perlu 
disederhanakan.

a. Donasi dipertahankan dan digunakan sebagai sumber utama pemasukan komunitas, besaran donasi   
tidak ditentukan.

S

b. Iuran Anggota dihapus, dana yang telah terkumpul dialihkan menjadi Donasi. S

c. Donasi dari Penjualan Buku dihapus, dana yang telah terkumpul dialihkan menjadi Donasi. S

d. Harga jual buku diturunkan menjadi Rp. 80.000,- 
    dengan rincian:
    Rp. 50.000,- biaya cetak buku + CD-R dan akan masuk ke rekening komunitas
    Rp. 20.000,- keuntungan penjualan untuk kas dan akan masuk ke rekening komunitas
    Rp. 10.000,- jasa kurir BLOI

TS Tambahan:
Harga buku tetap Rp90.000, dengan rincian:
- Rp. 50.000,- biaya cetak buku + CD-R
- Rp. 20.000,- keuntungan penjualan (sebagai modal 
tambahan untuk pengadaan buku)
- Rp 20.000,- donasi pembelian buku

e.  Konsekuensi perubahan pendanaan komunitas :
    1. Donasi (besaran donasi tidak ditentukan)
    2. Keuntungan Penjualan Buku (Rp. 20.000,-/Buku)
    3. Bagi hasil kursus berbayar (20% dari biaya kursus)

S

2 Penghapusan Iuran berarti penghapusan 
sistem keanggotaan dan hak anggota 
komunitas

a. Nomor Keanggotaan dihapus, Pemberi Iuran menjadi Donatur S

b. Keuntungan anggota berupa diskon dihapus S

c. Donatur tidak memiliki hak khusus R

3 Penambahan Kontributor baru untuk 
mempermudah pengelolaan komunitas

a. Bendahara  (mencatat seluruh transaksi keuangan komunitas) S

b. Distributor Resmi (mencetak buku jika mampu, mengemas buku dan mengirim ke jasa pengiriman) S

c. Pengajar Kursus Online S

d. Desainer (membuat desain grafis kegiatan komunitas) S

e. Sekertaris (mendokumentasikan kegiatan komunitas) S

f. Kontributor artikel (membuat artikel dan menerbitkannya di website komunitas) S

4 Penyederhanaan & standarisasi format 
laporan keuangan komunitas

a. Membuat template baru laporan keuangan S Tambahan:
Perbaikan dan penyederhanaan dari templat sebelumnya.

5 Standardisasi formulir a. Standardisasi formulir donasi (Google Form/BOT Telegram) S

b. Standardisasi formulir pengajar kusus (Google Form/BOT Telegram) S

c. Standardisasi formulir peserta kursus (Google Form/BOT Telegram) S

d.  Standardisasi formulir pemesanan buku (Google Form/BOT Telegram) S

e. Standardisasi formulir distributor buku (Google Form/BOT Telegram) S

6 Pembuatan deskripsi tugas, hak, serta 
tanggung jawab pengurus komunitas

Bertujuan untuk:
1. Memperjelas hak dan otoritas anggota
2. Menghindari kelebihan beban 
pekerjaan dalam mengelola komunitas.

a. Ketua
- Mengambil keputusan strategis untuk keberlangsungannya komunitas
- Mengkoordinasikan semua kegiatan komunitas, seperti:
  1. Memimpin kegiatan masa orientasi warga baru
  2. Memimpin rapat
  3. Membuat grup untuk kursus
  4. dan lain-lain.
- Mendapat gaji 15% dari sumber pemasukan komunitas per bulan. Gaji boleh diambil, boleh 
tidak

S



- Gaji diambil setiap tanggal 28 per bulan

b. Wakil Ketua
- Membantu ketua dalam koordinasi kegiatan komunitas
- Membantu ketua mengambil keputusan strategis untuk keberlangsungannya komunitas

S

c. Sekretaris
- Membuat pencatatan administrasi pengajar dan peserta kursus
- Membuat transkrip rapat
- Mengumpulkan semua pencatatan yang diperlukan komunitas
- Melaporkan laporan secara periodik kepada ketua
- Membuat dan menerbitkan artikel kegiatan BLOI

S

d. Bendahara
- Membuat catatan keuangan dari formulir donasi, pemesanan buku, pembayaran gaji 
  dan transaksi lainnya jika ada.
- Melaporkan secara periodik kepada ketua
- Mendapat gaji 10% dari  sumber pemasukan komunitas per bulan. Gaji boleh diambil, boleh 
tidak
- Gaji diambil setiap tanggal 28 per bulan

S

e. Programmer dan Admin Website
- Mendesain dan memperbaiki tampilan dan fungsionalitas website

S

f. Kontributor Website
- Berkontribusi dalam membuat templat, artikel dan menerbitkannya setelah disetujui oleh ketua

S Tambahan:
- Berkontribusi dalam membuat dan publikasi artikel atau 
templat terkait kegiatan BLOI.
- Menyimpan artikel yang dibuat sebagai draft dan 
melaporkannya kepada ketua untuk ditinjau sebelum di 
terbitkan

g. Desainer
- Membuat desain grafis kegiatan komunitas

S Tambahan:
Pembuatan desain rapat dan pengumuman kursus online.

h. Distributor Resmi/Reseller
- Mengelola pemesanan buku
- Mencetak buku jika mampu
- Ketentuan harga beli buku dari komunitas sebesar Rp. 65.000,-
  dengan rincian
   Rp. 50.000,- biaya cetak buku + CD-R dan akan masuk ke rekening komunitas
   Rp. 5.000,- keuntungan penjualan untuk kas dan akan masuk ke rekening komunitas
   Rp. 10.000,- jasa kurir BLOI
- harga jual buku ditentukan oleh distributor resmi / reseller

TS Perbaikan:
Perbaikan menjadi:
Harga buku Rp60.000 dengan rincian:
- Rp50.000 (Biaya cetak)
- Rp10.000 (Komunitas)

7 Memperjelas hak kontributor buku, yaitu 
koordinator proyek, kontributor bab, 
penyunting tatabahasa, dan pembuatan 
sampul buku.

Usulan:
a. Memberikan hak beli dan menjual 
kembali dengan potongan harga khusus 
untuk buku dimana kontributor tersebut 
terlibat.
Atau 
b.persentase keuntungan

a. Apabila Kontributor Buku hendak membeli untuk pribadi atau menjual kembali (reseller) dan 
terlibat dalam proyek pembuatan buku. Kontributor buku mendapat potongan harga buku sebesar 
Rp. 20.000,- sehingga harga buku menjadi Rp. 60.000,-
dengan rincian: 
  Rp. 50.000,- biaya cetak buku + CD-R dan akan masuk ke rekening komunitas
  Rp. 10.000,- jasa kurir BLOI 

TS Perbaikan menjadi:
- Tidak ada potongan harga buku untuk koordnator, 
kontributor bab, editor, tatabahasa dan cover.
- Tidak ada jasa kurir BLOI
- Harga buku Rp50.000 dengan rincian Rp50.000 (biaya 
cetak + CD-R + Stiker)

b. Mendapat persentase keuntungan atau gaji yang dibagi rata tiap kontributor S

8 Kursus Online Gratis atau Berbayar dan 
Pengajar Kursus

a. Jumlah kursus online gratis dan 

a. Kursus Online
- Jumlah kursus online gratis maksimal 3 kali dalam satu bulan
- Jika kuota penuh dan ingin mengadakan kursus online gratis lagi, maka akan dilaksanakan di bulan 
berikutnya

S



berbayar sebagai pedoman untuk 
keberlangsungannya komunitas. Perlu 
disederhanakan agar komunitas tidak 
hutang kepada pengajar kursus.

b. Ketentuan dan syarat calon pengajar 
perlu diperjelas untuk memudahkan 
perancangan grafis pengumuman kursus 
online

- Tema yang diusung membahas seputar LibreOffice
- Perlu dibuat tujuan pelaksanaan, sasaran peserta, grup, jadwal dan tempat pelaksanaan

b. Pengajar Kursus
-  Mengajar kursus
-  Melaporkan transkrip kursus pada sekretaris
-  Mendapat gaji dari 80% biaya tiap kursus berbayar

S

c. Bagi Hasil
- Bagi hasil dari kursus berbayar: 20% Komunitas 80% Pengajar Kursus
- Gaji Pengajar dari kursus gratis sebesar Rp100.000

S Tambahan:
Perlu dipertimbangkan dan diperhatikan besaran saldo 
komunitas untuk pembayaran gaji pengajar kursus
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